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Sziklamászás engedélyezése helYi
lelentőséoű természetvédelmiterületeken

HATÁROZAT
Budapest Fóváros önkormányzata Fópolgármesteri Hivatralának fójegyzöje, mint elsófokú természetvédelmi
hatóság a Magyar Hegyivezetők Egyesülete (székhely: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 6. 1/3.; kéPviseli: Farkas
Zsolt elnok), mint Engedélyes által benyújtott kérelemnek természetvédelmi szempontból
helyt adok, és engedélyezem
a sziklamászási tevékenységeta Budapest lll. kerület, Róka-hegyi bánya és a BudaPest

hegy helyijelentóségű természetvédelmi területeken az alábbi feltételekkel:

o

Xll. kerÜlet, Kis-Sváb-

Sziklamászásra a Róka-hegyi bányában kizárólag a felső, nyugati bányaudvarban kiéPÍtett,a Kis-Svábhegyen pedig a Budapest Xll. kerület 9853 helyrajzi számú területen meglévő sziklamászÓ utak vehetők
igénybe.

.
o

úlabb sziklamászó út kiépítése,vagy engedély nélkül kiépítettsziklamászó

Út

használata szigorúan tilos!

A tevékenység végzésesorán az éló és élettelen természeti környezet károsítása, veszélYeztetése,
illetve zavarása tilos!

o

A mászók a mászórit befejezése után kizárólag közvetlen visszaereszkedéssel térhetnek vissza a fal

.

A mászások balesetmentes biztonságát szavatoló technikai felszerelés (mesterséges biztosítóelemek)
épsége,karbantartása és cseréje, valamint a természetes fogások megbízhatóságának ellenőzése a

tetejéról, a falfelettigyep közlekedésre nem vehetó igénybe,

mászó felelőssége.

o
o

Budapest Főváros önkormányzata

a bekövetkezett

balesetekért felelósséget nem vállal.

A geológiai képződményeket a szennyeződéstől és rongálástól meg kell Óvni.

A mászható sziklákhoz újösvény nem alakítható ki, a meglévók kitáblázása nem megengedett.

o

M. igénybevett területet tisztán kell tartani, a tevékenységgel összefüggésben keletkezett hulladék

o

A biztosítóeszközök

o

A védett területekre járművel behajtani, illetve a mászóhelyeket járművel megközelíteni tilosI

területről történő eltávolításáról a tevékenységetvégzőknek gondoskodniuk kell.

felszerelésekor, cseréjekor, valamint a természetes fogások biztonsági rÖ9zítésekor
törekedni kell olyan technológia alkalmazására, amellyel a cserélt, karbantartott eszkÖzÖk, falszakaszok
a tájba illeszkednek.

cím: 'í052 Budapest, Városház utca 9-1 1. I levélcím:1840 Budapest
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Jelen engedély nem pótol más hatósági, szakhatósági, tulajdonosi, vagyonkezelói, egyéb kezelői stb.
en ged é lyt, hozzájárulást.
a

Jelen határozat tartalmának az Egyesület tagjaival történó megismertetése az Engedélyes kötelessége.

a

A mászó

köteles a Magyar Hegyivezetók Egyesülete által kiállított érvényestagsági igazolványát
magánál tartani és azt az ellenőrzésre jogosult személy kérésérebemutatni.
Jelen engedély 2023. december 31-ig érvényes.

Jelen eljárás illetéke 5 000 Ft, amelynek megfizetése alól teljes személyes illetékmentességéretekintettel
mentesül Engedélyes.

Jelen határozatom ellen

a

kézhezvételtől számított 15 napon belül

a

Fópolgármesteri Hivatal

Városigazgatóság Főosztályához benyújtott, a Pest Megyei Kormányhivatal ÉrdiJárási Hivatalának címzett
fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülók számára a fellebbezési
eljárás illetéke 10 000 Ft, amit illetékbélyegben kell leróni.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Az engedélyben foglaltak megsértése természetvédelmibírság kiszabását vonja maga után, melynek összege
a természefuédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 3311997. (ll. 20.) Korm, rendelet
rendelkezései szeri nt kerü l meghaérozásra.

lNDoKoLÁs
A Magyar Hegyivezetók Egyesülete nevében eljáró Farkas Zsolt elnök kérelmezte sziklamászó tevékenység
engedélyezéséta Budapest lll. kerület, Róka-hegyi bánya és a Budapest Xll. kerület, Kis-Sváb-hegy helyi
jelentőségútermészetvédelm i területeken.

Az érintett területek a Budapest helyijelentőségú védett természeti területeiról szóló 2512013. (lV.18.) Fóv.
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § 6. és 14. pontjaiértelmében természefuédelmiterületek.
A kérelmezett tevékenység a természet védelméról szóló 1996. évi Llll. törvény 38. § (1) bekezdés i) pontja,
valamint a Rendelet 6, § a) pontja értelmében engedélyköteles.

-

Hatóságom megállapította, hogy a sziklamászó tevékenység
teljesítésemellett - természetvédelmiérdeket nem sért.

a

határozatban meghatározott feltételek

Jelen engedélyben foglaltaktólvaló eltérésa Tvt. 80, § (1) bekezdés e) pontja alapján természetvédelmibírság
kiszabását vonja maga után.
Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelölésérőlszóló 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet í6. § (1) bekezdés f) pontja alapozza meg.

Határozatomat

az általános közigazgatási rendtartásról szóló

2016. évi CL, törvény (a továbbiakban: Ákr.)

B0. § (1) bekezdése és 81. § (1)bekezdése alapján hoztam meg.

t16. § (2) bekezdés a) pontja, valamint 11S. § (3) bekezdése alapján
benyújtani, A fellebbezési eljárás illetékétaz
illetékekról szóló 1990, évi XClll. törvény (a továbbiakban: ltv.) mellékletének Xlll. 2, a) pontja határozza meg.
A határozat előírásainak megsértéseesetén alkalmazandó természetvédelmi bírság mértékérőla
természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokrólszóló 33/1997. (ll, 20.) Korm. rendelet í-3. §

A fellebbezési lehetóségetaz

Át<r.

biztosítottam. A fellebbezést elektronikus úton nem lehet

rendelkezik.
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Jelen eljárás illetékénekmértékétaz ltv. mellékletének Xlll. 1. pontja alapján állaPÍtottam meg. Az illeték
megfizeíése alól Engedélyes az ltv. 5. § (1) bekezdés d) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozata alaPján
mentesül.

Az Európai parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95l46lEK iránYelv hatálYon kívÜl
helyezésérőlszóló 20161679. rendelet (a továbbiakban 2016/679. rendelet) alapján jelen határozatomhoz
mellékelten csatolva küldöm a 20161679, rendelet által védelemben részesített személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos
Jelen határozat

-

tud

n

ivalókról szóló tájékoztatást.

külön értesítésnélkül - a közléstől számított 't6. napon válik véglegessé.

Budapest, 2018. szeptember)j2

"

sárádi kálmánné dr.
tőjegyző nevében és megbízásából:

Tértivevény!
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Adatkezelési tájékoztató
a természetvédelm i hatóság i en gedélyt kérelmezők részére

Adatainak védelme fontos számunkra, ezérl ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni - az Európai
Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelmérőlés az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95l46lEK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szőlő 2016/679. rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján - a
Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésévelkapcsolatos
tudnivalókról.

1.

Az adatkezelő neve" elérhetőségei:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Levélcím: 1840 Budapest
E-mail : ugyfelszolgalat@budapest.

hu

Telefon: +36 1 327-10a0
Honlap: www.budapest.hu

2.

Adatvédelmitisztviselő

dr, Molnár Katalin
Tel:+36 1327-1454
E-mail : adatvedelmitisztviselo@budapest.

hu

3.
a)

Azadatkezelésalapiáulszoloálóioqszabálvok

b)

azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelmérőlésaz ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95l46lEKirányelv hatályon kívül
helyezéséról szóló 2016167 9. rendelet

a

szóló 2O11. évi

CXll. törvény

c)
d)
e)

a természet védelméról szóló 1996. évi Llll, törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szőló 2O16. évi CL. törvény

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szólő

(Xl1.28,) BM rendelet

7812012,

A kezelt adatok köre. az adatkezelés célia és ioqalapia
A személyes adat
megnevezése
- kérelmező neve
- értesítésicíme (postaicím,
e-mailcím)
- telefonszáma

5.

Adattovábbítás

6.

Az

Az adatkezelés iogalapja

Az adatkeze!és célia

A Rendelet ll, fejezet 6. cikk -engedélyezési eljárás
(,t) bekezdés e) pontjában lefolytatása;

meghatározott

kötelezettség teljesítése

jogi

-kapcsolattartás

-ellenőzés

esetén
azonosítás érdekében

kérelem a
Amennyiben a kérelmet nem az eljárásra jogosult szervhez nyÚjtották be, a
kerÜlbeérkezésétőlszámított nyolc napon belül az illetékes szervhez továbbításra
A természetvédelmi hatósági engedély a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti lgazgatóság
Természetvédelmi órszolgáiaÉhóztovábbításra kerül a helyszíni ellenőrzés érdekében.

adatkezelésre ioqosultak köre.
adatbiztonság i ntézkedések

az adatokhoz való hozzáférésés az

i

Az adatok kezelésétkizárólag a Hivatal erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik

ellátása érdekében,A tárolt adatokhoz hozzáférni Rizárólag az arra kijelölt munkatársak
jogosultak, A Hivatal a személyes adatokat a székhelyéntalálható szervereken és irattárban,
a Hivatal központi irattárában tárolja.
A Hivatal minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak
jogosulatlan hozzáférésellen
érdekében, hogy a személyes adatait védjük többek között a
vagy azok jogosulatlan megváltoáatása ellen.

7.

Az adatkezelés időtartama

Hivatal a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
Őrzi
kiadásáról szőlő78tio12. (Xl1,28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig

A

meg.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos ioqai és iooorvoslati lehetőséqei
a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését,
c) személyes adatainak törlését,
d) személyes adatai kezelésének korlátozását

Az érintett kérelméreAdatkezelő

.

Tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell
terjednie: az adatkezelés célja, az adatkezeléssel érintett személyes adatok
kategóriái, adattovábbítás esetén a címzettek megnevezése, az adatkezelés
időtartama, érintett jogai, jogorvoslathoz való jogai, amennyiben az adatok nem az
érintettól származnak az adatok forrásának megjelölése.

. A kérelem benyújtásától

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a
kérelem beérkezésétól számított 1 hónapon belül írásban, közérthetó formában
adja meg a tájékoztatást. E té4ékoáatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő
bizonyítani tudja, hogy az érintett kérelme megalapozatlan vagy tÚlző az
Adatkezelő költségtérítéstszámíthat fel, vagy elutasítja a kérelmet.

o

Adatkezelő az érintett kéréséreindokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az
érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes
adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján kiegészíti.

Adatkezelő

.

a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha

a

személyes adatokat az adatkezelőre vonatkoző jogi kötelezettség teljesítése
érdekébentörölni kell. A törlési kérelmet a Hivatal abban az esetben utasítja el, ha az
irattározásra vonatkozó jogszabályban foglalt határidő nem telt el.

o

Az érintett kérésérekorlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes

adatok pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok
törlését, illetve, ha az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok
szükséges. Ebben az
kezelésére, de az érintett jogi igényénekérvényesítéséhez
esetben az adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzdjárulásával vagy jog i igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,védel méhez
vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekébenvagy
fontos közérdekból kezelheti.

Az érintett személyes adatok helyesbítésére,törlésére, korlátozására, vonatkozó kérésére
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Amennyiben Adatkezelő nem tesz intézkedéseketaz érintett kérelme nyomán, arról legkésóbb
a kérelem beérkezésétkövető 1 hónapon belül tájékoztatla az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával,

Adatkezelő a helyesbítésról, azadatkezelés korlátozásáről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíti,akivel, illetve amellyel korábban a személyes adatot közölte, kivéve, ha
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erófeszítést igényel. Az érintettet kérésére
Adatkezeló e címzettekról tájékoztatja.

Joqorvoslati lehetőséqek
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsóként az
adatvédelmi tisztviselő fent megadott elérhetóségéremegküldeni, melyet - annak beérkezését
követően - haladéktalanul, de legkésóbb 1 hónapon belül megvizsgál és a panaszost a
vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja,

o

Panasz

Az érintett a NemzetiAdatvédelmi és lnformációszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be,

ha véleményeszerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be.

Panasz benvújtásának helve:
Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság

Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Ezsébetfasor 22lC
Fax: +361

.

391-1410 e-mail: uoyfelszolgalat@naih,hu

Bíróságijogorvoslathoz való jog

Az érintett bíróságijogorvoslatra jogosult, ha véleményeszerint az adatkezelő a rá vonatkozó
személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az
érintett jogai sérültek.
A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerintitörvényszék elótt lehet megindítani.

.

kártérítéshezvaló jog, sérelemdíj

Ha az adatkezeló az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésévelkárt okoz, köteles
aá megtéíteni.Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett
személyiségi joga is sérü!, sérelemdijra jogosult.

Amennyiben további tájékoztatásra

van szüksége, kérjük írjon az

adatvedelmitisáviselo@budapest.hu e-mait címre.

